الف – مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي  :عباس خطيبي
7730537511
حدود  15سال

متاهل و داراي دو فرزند

متولد1531/2/9 :

صادره از  :تهران

تاريخ استخدام07/5/12 :

فرزندد  :حسدي

نوع استخدام :رسديي

كددميي :

سدووا

پست سازماني فعيي  :مديركل ساخت و توسعه راه آه موطقه يك كشور طبقه شغيي 17 :

خددمتي:
رتبه  :ارشد

ب – مدارك تحصيلي
 -1فارغ التحصيل مقطع ليسانس در رشته مهودسي عيران – عيران از دانشگاه آزاد اسالمي – واحد تهران مركزي در بهي ماه
 05با معدل 15/3
 -2فارغ التحصيل مقطع فوق ليسانس در رشته مهودسي سيستيهاي اقتصادي و اجتياعي  ،گرايش برنامه ريزي حيدل و نقدل از
دانشگاه عيم و صوعت ايران در دي ماه  73با معدل  15/77با موضوع پايان نامه « گسترش متدولوژي بهيوه سازي سدط اييودي
در برنامه هاي ايي سازي جاده اي »

ج  :مشخصات شغلي
 -1از ارديبهشت  03تا پايان سال  03بعووان معاون كارگاه ساختياني پروژه ساختيانهاي انرژي مربوط به شهرداري موطقه 15
 -2از تيرماه  00تا تاريخ  07/5/12بعووان رئيس كارگاه در پروژه هاي خط اصيي  1577مييي متري انتقال فاضالب تهران  ،خط
انتقال  237مييي متري پروژه مختاري تهران و خط آبرساني  577مييي متري ورامي و پاكدشت در شدركتهاي جودص صدوعت و
پايداري بواي بهار
 -5از تاريخ  07/5/12استخدام رسيي وزار

راه و ترابري بعووان كارشواس رسيدگي به صدور

وضدعيت در اداره پييدان و

رسيدگي (از طريق آزمون ورودي) تا ارديبهشت ماه 75
 -5از ارديبهشت ماه  75تا مورخ  73/3/13بعووان رئيس اداره رسيدگي مواطق 1و2و 5اداره كل پييان و رسيدگي
 -3از  73/3/13تا  70/11/27با ابالغ معاون ساخت و توسعه شبكه راهها بعووان معاون دفتر راهسازي موطقه جووبشرق
 -5از  70/11/27تا  77/17/19با ابالغ معاون وزي ر و مديرعامل وقت شركت بعووان مجري طرحهداي راه و راه آهد و آزادراه
استانهاي سيستان و بيوچستان و خراسان جووبي با پست سازماني مديركل اداره ساخت و توسعه موطقه  3راه
 -0از  77/17/19تا  79/17/22با ابالغ معاون وزير و مديرعامل وقت شركت بعووان مديريت كوترل و نظدار
شبكه راههاي جووب كشور

بدر پدروژه هداي

 -7از  79/17/22تا  97/9/25بعووان مجري طرح راه آه چابهار – زاهدان – مشهد
 -9از  97/9/25تاكوون بعووان مديركل ساخت و توسعه راه آه موطقه كشور
ضيواً در طول سالهاي استخدام در وزار

متبوع ايوجانب در كارگروه كييته و كييسيونهاي ذيل انجام وظيفه نيوده ام:

 -1نيايوده معاونت ساخت و توسعه شبكه راهها در كييته ورزش شركت ساخت
 -2كارشواس متخصص و ناظر پروژه تحقيقاتي تهيه نقشه پهوده بوددي مصدال سدوگي بدراي اسدتفاده در آسدفالت  ،اسداس ،
زيراساس  ،باالست و بت به هيراه نرم افزار مربوطه پژوهشكده حيل و نقل
 -5نيايوده اداره كل پييان و رسيدگي در كييته بازنگري فهرست بهاي راه و باند در سازمان مديريت برنامه ريزي كشور
 -5نيايوده اداره كل پييان ورسيدگي در كييته تدوي نرم افزار جهت توظيم و رسيدگي به صور

وضعيتهاي موقت وقطعي

 -3نيايوده معاونت ساخت وتوسعه شبكه راهها دركييسيونهاي متعدد طبقه بودي معادن قرضه وترانشه هاي پروژه هاي اجرايي
 -5عضو كييته جذب سرمايه شركت با ابالغ معاون وزير و مديرعامل شركت
 -0عضو كييته بازبيوي و بروز رساني بخشوامه هاي فوي با ابالغ معاون وزير و مديرعامل شركت
 -7عضو كارگروه مديريتي ،فوي و اجرايي شوراي راهبردي با ابالغ معاون وزير و مديرعامل شركت

ليست دوره هاي آموزشي طي شده و توانايي هاي فردي :
 -1طي دوره هاي آموزشي

Exel & Auto Cad 2777

در آموزشگاه ميكروسيستم در سال  127( 71ساعت)

 -2طي دوره هاي آموزشي مهارتهاي هفت گانه  ICDLدر سالهاي 72و 157( 75ساعت)
 -5طي دوره هاي خوردگي بت و فوالد و نحوه مرمت پيهاي بتوي و فيزي  ،طراحي پيهاي بتوي  ،طراحي و آناليز محاسبا

پدل

 ،كوترل و بارگذاري روي انواع پيها  ،شواخت انواع پيهاي بزرگ و اجراي آن  ،مكانيك خاك و آزمايشدگاه در مركدز آمدوزش
وزار

راه و ترابري در سالهاي  77تا  255( 75ساعت)

 -5طي دوره هاي برنامه آموزشي ديداري و شويداري روشهاي مواسب ارتباط با مراجعي  ،اصول گدزارش نويسدي  ،مدديريت
كيفيت جامع و دوره وظايف و نقش هاي سرپرستي در مركز آموزش – مديريت دولتي ( 55ساعت)
 -3طي سييوارهاي آموزشي مهودس ارزش  ،معرفي فواوري روند شكل گيري پروژه نگهدارنده سوص گير  ،قراردادهاي ضوابط
و دستورالعييها  ،روش هاي مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي پل ها و حيل و نقل و تجهيزا

اييوي هوشيود

